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1. Covid-19

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans summerar vad vi gjort under våren och sommaren för att underlätta i covid-19-situationen 

och vi diskuterar hur vi ska agera under hösten och vintern. Cancerteamet får i uppdrag att 

summera diskussionen och ta den vidare. 

2. Vårdprogram och SVF

Föredragande: Helena Brändström 

Vårdprogramgruppen för cancer i urinblåsan har aviserat att de gärna vill göra filmer om 

alarmsymtom på urinblåsecancer, med filmer från NHS som förlaga. 

Vi konstaterar att det är viktigt att kommunicera om alarmsymtom tillsammans med regionerna 

så att regionerna kan ta emot de patienter som vi uppmanar att söka vård. Det kan också vara 

bra att samordna med övriga NPO:er. Kan vi kontakta några andra NPO:er med liknande 

förutsättningar och diskutera hur de planerar att arbeta med den här typen av frågor? Exempel 

skulle kunna vara NPO hjärta-kärl. 

Ralf poängterar att statistik visar att befolkningen i Stockholm i hög grad har sökt vård för 

klassiska alarmsymtom under året, t.ex. för blödning från kroppsöppningar. Det är ospecifika 

symtom som patienter inte söker för. Vi konstaterar att det vore intressant med mer data om 

detta även från övriga landet i form av besöksstatistik från vårdcentraler och liknande. 

Om vi ska göra någon typ av kampanj, ensamma eller med andra NPO:er, behöver vi mandat 

att göra det och bör uppvakta HSD-nätverket. 
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3. Övriga frågor

Behov av ny processledare för patient- och närståenderådet (Helena Brändström) 

Annika Larsson slutar som processledare för patient- och närståenderådet. Hon bör ersättas av 

en person som kan ha en del av sin anställning på ett RCC. Helena uppmanar alla att börja 

fundera.  


